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S: ! /GCN-UBCK Ha Nói, ngày  13  tháng '12náin  2016 

ClAY CIING NHJN 
Bang k Ip Qu5 di chüng 

CHU T!CH  UY BAN CH1NG KHOAN NHA NIfOC 

Can ci'r Lu.t Chirng khoán ngày 29 tháng 6 nArn 2006; 

Can cir Lut süa di, b sung mt s diu cüa LuQtt Chi.irng khoán ngy 24 
tháng 11 nam 2010; 

Can ci Nghj djnh s 58/2012/ND-CP ngày 20 tháng 7 närn 2012 ciia 
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hróng dn thi hành mt so diêu ca Lut 
Chirng khoán và LuQt s1ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Chirng khoán; 

CAn cir Nghj djnh sé, 60/201 5IND-CP ngày 26 tháng 6 nAm 2015 cüa 
ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Ngh djnh so 58/2012/ND-CP 
ngày 20 tháng 07 nAm 2012 cüa ChInh phi:i quy djnh chi tiCt và hinng dan thi 
hành rnt so diêu cila Lut Chimg khon và Luit scm dôi, bô sung rnt so diêu 
cüa Lut Chirng khoán; 

CAn cu1r Quyt djnh s 48/2015/QD-TTg ngày 08 tháng 10 nAm 2015 ccm 
Thu tuóng ChInh phü quy dlnh chu1rc nAng, nhirn vi;i, quyên htn và cci câu to 
chic cüa Uy ban Chu1rng khoán Nhà rnróc trirc thuc B Tài chInh; 

CAn cu1r Thông tu s 183/201 1/TII'-BTC ngày 16 tháng 12 nAm 2011 cña 

B tnthng B Tài chInh huOng dan ye vic thành Ip  và quán 1' qu ma; 

CAn cü Thông tu s 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 nArn 2015 cüa 
B truang Bô Tài chInh su1ra dôi, bô sung mt sO diêu cüa Thông Ui 50 
183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 nAm 2011 cña B truOTlg Bô Tài chInh 
hu'âng dn ye vic thành 1p và quân 1 qu ma; 

CAn cu1r h sci dAng k 1p  qu rnô' cüa Cong ty TNH}-I Quàn 1 qu Báo 

Vit; 

Theo d ngh cüa Vi truRmg Vi;i Quãn 1 các cong ty quán I qu vâ Qu 
dâu tu chu1mg khoán, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cp Giy chu1rng nhtn dAng k 1p qu di ching cho: 

QUc BAU TIf cO PHIEU TRIEN VQNG BAO VlT 

Ten day dü b&ng ting Anh: 

BAO VIET PROSPECT EQUITY OPEN-ENDED FUND 



Ten viêt tat: BVPF 

Cong ty quàn 1 qu: Cong ty TN}TH Quãn 1 qu5 Bão Vit 

Ngân hang giám sat: Ngân hang TMCP D.0 tu và Phát trin Vit Nam - 

Chi nhánh Ha Thành 

Gi.y ch'Crng nhn dng k chào ban chiing chi qu ra cong chüng s 23/GCN-

UBCK ngày 11 tháng 11 näm 2016 do Chü tjch Uy ban Chimg khoán Nhà nithc 

cp. 

Thôi htn ho.t dng cüa Qu5: không xác dnh. 

Diu 2. Qu du tu c phiu trin v9ng Bâo Vit duqc 1p theo các ni 

dung sau: 

1. Vn diu I cUa qu: 85.288.000.000 VND (Tarn mucii lam t' hai 

tram tam much tam triu dng chn) 

2. Mnh giá chüng chi qu5: 10.000 VND (Muôi nghIn dng) 

3. S luçmg chrng chi qu5: 8.528.800 (Tam triu näm tram hai muoi tá 

nghIn tam tram) chimg chi qu 

4. Loti hInh qu5' du tu ch'Crng khoán: Qu5 m& 

Diu 3. Cong ty TNT-TI-I Quãn l qu5' Bào Vit, Ngân hang TMCP Du tLr 

và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ha Thanh và các ben lien quan phâi tt&n 

thu pháp luQtt Vit Nam, các quy djnh ye chirng khoán và th truèng chir 

khoán, các van bàn pháp luat  có lien quan và Diêu lê Qu5. 

Biêu 4. Giy ChCrng nhn nay có hiu l\rc k tr ngày k. 

Diu 5. Giy Chirng nhn nay dugc 1p  thành hai (02) bàn chInh: -it 

(01) bàn ctp cho Cong ty TNHH Quàn l qu Bào Vit; mt (01) bàn luii ti 

Uy ban Chimg khoán Nhà nuâc./. 
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